
  
  מחלקת המטבע–בנק ישראל 

  

  :שטרות או תואמי שטרותאו  עותמלומי תצהנחיות בדבר שימוש ב

  

 דברים כלליים. 1
  

לשמור על כבוד המטבע ולשמור על , ההנחיות המפורטות להלן נועדו למנוע הטעיית הציבור  ) א(

  .זכויות היוצרים של בנק ישראל
  

 כסף שהיה או שהוא הילך חוקי או שטרמעה או שטר לעניין הנחיות אלה משמעו מעה   ) ב(

  .בישראל
  

או שטר או חיקוי שלו מעה או שטר לעניין הנחיות אלה משמעו רפרודוקציה של מעה צילום   ) ג(

 .בהדפסה או בכל דרך אחרת, בצילום
  

, באופן כללי, או שטר כסף לעניין הנחיות אלה משמעו פריט הדומה בעיצובומעה תואם   ) ד(

 בהצגת דמות באופן דומה למקובל בשטר כסף או בציון שווי –למשל ; או לשטר כסףלמעה 

  ". שקלים חדשים10"כספי כגון 
  

–או שטר מעה אין לעשות כל מעשה שעלול לגרום לביזוי , נוסף על האמור לעיל ולהלן  ) ה(

 .או שטר או בכל דרך אחרתמעה באמצעות צילום 

 

  הנחיות. 2

  . אסורה–ב "תלוש הנחה וכיו, או שטר כקופוןמעה ת תצלום של הפצ) א(
  

בתנאי שמידות , או שטר כסףמעה ב שהוא תואם "תלוש הנחה וכיו, מותר להפיץ קופון  ) ב(

  . אחוזים לפחות30-או שטר הכסף בהמעה הקופון או התלוש גדולות או קטנות ממידות 
  

ובלבד , או שטר כחלק מעיצוב או כחלק מפרסומתמעה מותר להשתמש בתצלום של   ) ג(

 :שמתקיימים כל התנאים הבאים
 

 אחוזים לפחות ממידות 30-או השטר יהיו גדולות או קטנות בהמעה מידות התצלום של   )1

  .או שטר כסף אמיתימעה 

  .או שטר משני צדדיו של תצלום אחדמעה אין לצלם או להדפיס  )2

למעט , או שטר ואין להוסיף לתצלומם אלמנטיםמעה ת אלמנטים בעיצוב אין לשנו )3

 .טקסט למטרות פרסומת

אולם בתצלום צבעוני על , לבן או בצבעים- או שטר יכול להיות בשחורמעה צילום של  )4

 .או השטר האמיתיהמעה הצבעים להיות זהים לצבעי 
 

בתנאי שיצוין בהם ' עבודת מחקר וכד, ספר, שטר בקטלוגאו מעה מותר להציג תצלום של  ) ד (

, )ג (2ותוך קיום כל התנאים המפורטים בסעיף , שזכויות היוצרים שמורות לבנק ישראל

  ").למעט טקסט למטרות פרסומת" יש להשמיט את המילים 3'  בסעיף ג–בשינוי אחד (

  

 
 


